Załącznik do Decyzji Dziekana nr 15/2020

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego
w semestrze zimowym roku akad. 2020/21 na Wydziale Biologii i Nauk
o Środowisku UKSW

§1
Ogólne zasady bezpieczeństwa
1. Kształcenie studentów w WBNS w semestrze zimowym w roku akademickim
2020/2021 prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 55/2020 Rektora Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 września 2020 r oraz
Zarządzeniem Nr 58/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie z dnia 10 września 2020 r.
2. Działalność dydaktyczna w WBNS powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie
obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.
3. Kształcenie w WBNS odbywa się w modelu mieszanym tj. wykłady, konwersatoria
i lektoraty w formie zdalnej, ćwiczenia, projekty i laboratoria w formie stacjonarnej.
4. Nauczyciel akademicki przed rozpoczęciem zajęć ze studentami prowadzonymi
w sposób tradycyjny musi podpisać oświadczenie potwierdzające zapoznanie się
z zasadami bezpieczeństwa obecnie obowiązującymi w WBNS (załącznik 1).
5. Stacjonarnie muszą być prowadzone:
a) zajęcia dydaktyczne wymagające użytkowania specjalistycznej aparatury lub
oprogramowania, którego nie można udostępnić z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość,
b) zajęcia dydaktyczne w formie praktyk zawodowych i zajęć terenowych,
c) projekty naukowe lub badania konieczne do realizacji prac dyplomowych lub
zaliczeniowych.
6. W zależności od sytuacji w Warszawie i przyległych regionach, jeśli wzrost zakażeń
będzie większy niż w pozostałych częściach Polski, wszystkie zajęcia mogą być
organizowane w formie zdalnej (obszar żółty i czerwony).
7. Przed wejściem do budynku należy zakryć usta i nos oraz zdezynfekować ręce.
8. Studenci po budynkach poruszają się zgodnie z wytyczonymi.

9. Studenci powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestani
podmiotu wynoszący minimum 1,5 m.
§2
Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć w salach dydaktycznych
1. Przed zajęciami nauczyciel ma wyjaśnić studentom jakie zasady bezpieczeństwa
obecnie obowiązują w WBNS.
2. Student przed przystąpieniem do zajęć stacjonarnych musi podpisać oświadczenie
potwierdzające zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obecnie obowiązującymi
w WBNS (załącznik 2 – ćwiczenia, projekt, załącznik 3 - laboratorium).
3. W zajęciach prowadzonych w formie stacjonarnej może uczestniczyć wyłącznie osoba
zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nim
uczestniczyć studenci i nauczyciele, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą
odbywającą kwarantannę lub przechodzą izolację w warunkach domowych, albo sami
są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
4. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby
postronne.
5. Na zajęcia studentom nie wolno przynosić zbędnych rzeczy, w tym telefonów
komórkowych.
6. W zajęciach lub egzaminie mogą uczestniczyć studenci w liczbie nie większej niż
ustalona dla danej sali liczba miejsc zapewniających bezpieczeństwo.
7. Podczas zajęć odbywanych w siedzibie UKSW prowadzący zajęcia każdorazowo
sprawdza listę obecności. Lista obecności studentów musi zawierać termin zajęć, numer
sali, nazwę przedmiotu i nazwisko nauczyciela. Po zakończeniu zajęć listę osób należy
złożyć do dziekanatu, a kopię przechowywać do ewentualnego dochodzenia
sanitarnego.
8. W sali dydaktycznej studenci mogą zajmować tylko wyznaczone i oznakowane miejsca.
9. W trakcie zajęć studenci i nauczyciele zobowiązani są do osłaniania ust i nosa.
10. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do
potrzeb.
11. Należy wietrzyć salę w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
12. W czasie przerw między zajęciami nie wolno opuszczać budynku.

13. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem
detergentu lub dezynfekowany, a jeżeli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć
go przed używaniem.
14. W przypadku nieprzestrzegania przez studenta zasad bezpieczeństwa nastąpi
wykluczenie go z zajęć.

§3
Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć trenowych
1. Przed rozpoczęciem zajęć terenowych nauczyciel przedstawia studentom obowiązujące
zasady BHP oraz warunki bezpieczeństwa w czasie epidemii.
2. Studenci zobowiązani są do podpisania oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się
z zasadami BHP oraz warunkami bezpieczeństwa. Podpisane oświadczenie stanowi
jednocześnie potwierdzenie obecności na zajęciach. Oświadczenia należy złożyć do
dziekanatu, a kopię przechowywać do ewentualnego dochodzenia sanitarnego
(załącznik 4).
3. Podczas zajęć studentów i nauczycieli obowiązuje dezynfekcja rąk oraz używanie
środków ochrony osobistej.
4. Studenci w czasie trwania zajęć terenowych zobowiązani są do zachowania odległości
nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.
5. Po zakończonych zajęciach sprzęt każdorazowo musi być poddany dezynfekcji.
§4
Zasady bezpieczeństwa podczas obsługi interesantów w dziekanacie
1. Obsługa studentów w dziekanacie WBNS odbywa się z zachowaniem reżimu
sanitarnego.
2. Wizyty interesantów powinny ograniczyć się do niezbędnego minimum. W pierwszej
kolejności zalecany jest kontakt drogą elektroniczną lub telefoniczną.
3. Jednorazowo w dziekanacie może być obsługiwana jedna osoba.
4. Pracownicy dziekanatu prowadzą rejestr osób odwiedzających (imię i nazwisko).
5. Zaleca się przyjęcia interesantów po uprzednim umówieniu się dla uniknięcia kolejek
i gromadzenia.
6. Zaleca się częste wietrzenie pomieszczenia.

